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H I R D E T M É NY

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú eljárása során hozott döntéséről
az  általános közigazgatási  rendtartásról  szóló 2016.  évi  CL.  törvény 88.§ (1) bekezdés  c)
pontja, (2) bekezdés a)-d) pontjai, valamint (3) bekezdése alapján, továbbá a nemzetgazdasági
szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások  megvalósításának  gyorsításáról  és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 2. § (1) és (2) bekezdései
értelmében az alábbi hirdetményt adom ki:

Az  eljáró  hatóság  megnevezése,  elérhetőségei: Csongrád  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság  (6720  Szeged,  Berlini  krt.  16-18.,  tel.:  +36-62/621-280,  e-mail:
csongrad.titkarsag@katved.gov.hu,  honlap:  http://csongrad.katasztrofavedelem.hu,
ügyfélfogadás: 6728 Szeged, Napos út 4. hétfő, szerda: 9.00-12.00, 14.00-16.00, péntek: 9.00-
12.00, tel.: +36-62/549-340)
Az ügy száma: 35600/484/2019.ált.
Az ügy tárgya: a KEHOP-2.1.4-15-2016-00005 azonosító jelű „Bács-Kiskun Megyei Ivóvíz
Minőség Javító program” keretében tervezett „Kecskemét 1/A jelű kút (K862) Kecskemét 1/B
jelű kút (K-874), Kecskemét 3/A kút (K763), Kecskemét 3/B (K-764) kút Kecskemét 12/A
kút  (K-893),  valamint  Kecskemét  12/B (K-895) jelű kutak megszüntetése  vonatkozásában
vízjogi megszüntetési engedély kiadása
Engedélyes  ügyfél  neve: „Kék-Víz”  Észak-Bács-Kiskun  Megyei  Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás 
A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2019. február 12. napja

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az Igazgatóság tárgyi ügyben  35600/484-9/2019.ált.
számon  határozatot  hozott,  amely  ügyfélfogadási  időben,  hivatalomban  megtekinthető.  A
hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon közöltnek kell
tekinteni a Tv. 2. § (2) bekezdése értelmében. A határozat ellen közigazgatási úton további
jogorvoslatnak helye  nincs,  a  vitatott  döntés  ellen  a  közléstől  számított  30 napon belül  a
Szegedi  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bírósághoz  címzett,  de  a  Csongrád  Megyei
Katasztrófavédelmi  Igazgatósághoz  benyújtott  kereseti  kérelemmel közigazgatási  per
indítható.

Kelt: Szeged, elektronikus bélyegző szerint
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